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Utfordringsbilde - før pakkeforløp 

• Mangelfull innflytelse i 
behandlingen 

• Uønsket variasjon  
 Ventetid 

 Utredning 

 Behandling og oppfølging 

• Behov for mer  
sammenhengende og  
koordinerte tjenester 

• Lavere levealder hos  mennesker 
med alvorlige psykiske lidelser 
og/eller  rusmiddelproblemer 



Mål for pakkeforløpene 
 Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet 

 

 Sammenhengende og koordinerte pasientforløp 

 

 Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og 
oppfølging  

 

 Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende 
uavhengig av hvor i landet de bor 

 

 Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode 
levevaner 

 



Pakkeforløp må sees i en større  
sammenheng 

 
• Strategien «Mestre hele livet» 

 

• Ny helse- og sykehusplan 

 

• Opptrappingsplan for barn og unges 
psykiske helse 

 

• Opptrappingsplan på rusfeltet 



 

«Helseforetakene skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Det 
vises til Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 
2018-2020.  

Forberedende aktiviteter gjøres høsten 2018 slik at det fra 1. januar 2019 er mulig å 
motta henvisninger til, og behandle pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og rus.  

Dette inkluderer blant annet:  

 Sørge for at praksis i spesialisthelsetjenesten blir endret i tråd med anbefalingene i 
 pakkeforløpene.  

  Etablere forløpskoordinatorer i spesialisthelsetjenesten.  

  Sørge for innføring av nødvendig funksjonalitet i EPJ-systemene for mottak av henvisninger 
 til pakkeforløp, registrering av koder og arbeidsflyt for håndtering av pakkeforløpene.  

  Sørge for at rapportering av forløpsinformasjon til Norsk pasientregister (NPR) gjøres etter 
 gjeldende krav.» 

 

 



 
 
 
Nå kommer pakkeforløpene! 



 
 
 
Nå kommer pakkeforløpene her! 

er 



Pakkeforløp psykisk helse og rus: hvordan går det etter oppstart 
1.1.2019? 

Det vet dere nesten bedre enn meg…! 

 

 



Trinnvis implementering, del 1 

 

Pasienter henvist fra 1. januar 2019 

 
• utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne 
 
• utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge 
 
• tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 

 

 

 

  



Trinnvis implementering, del 2 

 

Første pasient kan henvises 15. februar 2019 

 

• mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser 

• utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) 

• spiseforstyrrelser hos barn og unge 
 

 

 

 

 

  



Generell informasjon om pakkeforløp for psykisk 
helse og rus, fra Helsedirektoratet 5.2.2019 

 

• organisering 

• hvilke tjenester omfattes av pakkeforløpene 

• hvilket pakkeforløp pasienten bør følge 

• overgang fra barn til ungdom til voksen 

 

Les dokumentet her. 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#generell-informasjon-om-pakkeforløp-for-psykisk-helse-og-rus


Organisering, fra H.dir 

 

•  Pakkeforløp er en måte å organisere tjenestene på som sikrer at 
bestemte elementer inngår i helsehjelpen og innen gitte frister. Det er 
ikke et alternativ å takke nei til pakkeforløp, med mindre pasienten 
også takker nei til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.  



Hvilke tjenester omfattes av pakkeforløp i psykisk 
helsevern og TSB?, fra H.dir 

 
• Tjenester som er del av spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) organiseres som pakkeforløp 
  
• Dette gjelder alle avdelinger/enheter i psykisk helsevern og TSB, også 

regionale og nasjonale enheter 
  
• Også private aktører som har avtale med et regionalt helseforetak (RHF) 

eller godkjenning fra HELFO om å levere tjenester innen psykisk helsevern 
eller TSB, organiserer tjenestene i pakkeforløp  



Hvilket pakkeforløp bør pasienten følge?, fra H.dir  
 

 

• Henviser vurderer, etter å ha gått gjennom punktene i kapittel Kartlegging og 
henvisning, om pasienten bør henvises til spesialisthelsetjenesten.  

 

• I henvisningen skal det stå en omtale av de ovenfor nevnte punktene, det trenger 
ikke stå hvilket pakkeforløp henviser vurderer som best for pasienten.  

 

• Henvisningen sendes som tidligere til Psykisk helsevern eller TSB. 
Spesialisthelsetjenesten vurderer ut fra henvisningen hvilket pakkeforløp 
pasienten bør inkluderes i. 



 

• Voksne pasienter skal inkluderes i Pakkeforløp for utredning og 
behandling i psykisk helsevern, voksne, når ett eller flere tegn på 
alvorlig psykisk lidelse foreligger, med unntak av de pasientene som 
passer inn i et tilstandsspesifikt pakkeforløp  

 



 

• Barn og unge skal inkluderes i Pakkeforløp for utredning og 
behandling i psykisk helsevern, barn og unge, når ett eller flere tegn 
på alvorlig psykisk lidelse foreligger, med unntak av de pasientene 
som passer inn i et tilstandsspesifikt pakkeforløp  

 



 

• Pasienter med rusmiddelproblemer eller annen 
avhengighetsproblematikk inkluderes i Pakkeforløp for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB).  

• Ved samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelproblematikk, skal 
pasienten inkluderes i Pakkeforløp for utredning og behandling i 
psykisk helsevern, voksne, se ROP-retningslinjen kapittel 8.8.4 og 
prioriteringsveileder for TSB.  

 



 

• Ved mistanke om psykoseutvikling eller psykoselidelse hos barn, unge 
og voksne, skal pasienten inkluderes i Pakkeforløp ved mistanke om 
psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne.  

 



 

• Ved mistanke om spiseforstyrrelser hos barn og unge (opp til 18 år), 
skal pasienten inkluderes i Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn 
og unge.  

 



 

• Ved mistanke om spiseforstyrrelser hos voksne skal pasienten 
inkluderes i Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk 
helsevern, voksne.  

 



 

• Ved mistanke om tvangslidelse hos barn, unge eller voksne (OCD), kan 
pasienten henvises til Pakkeforløp for utredning og behandling av 
tvangslidelse (OCD).  

• Hvis det er mistanke om annen psykisk lidelse i tillegg, bør pasienten 
inkluderes i aktuelt pakkeforløp. Andre mulige tilstander vil bli vurdert 
før pasienten eventuelt viderehenvises til Pakkeforløp for utredning 
og behandling av tvangslidelse (OCD).  

 



Intranettsiden OUS 

Pakkeforløp: avklaringer, tips og råd. 

http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=1004451&level=3


«Dette er vi positive til og hos oss skal 
dette være en kvalitetsreform» 

Vedtak, Ledergruppen Klinikk psykisk helse og avhengighet, høsten 2017 



Arbeidsoppgaver 

 

• Lede arbeidet med å implementere nye pakkeforløp i klinikken. 

• Lede arbeidet med å innføre kommende endringer i 
pakkeforløpene. 

• Videreutvikle pakkeforløpene slik at de ivaretar pasient- og 
pårørendeperspektivet best mulig. 

• Etablere beslutningsgrunnlag for utvelgelse samt innføring av 
valgte tilbakemeldingssystem. 

• Utvikle samvalg som metode i pakkeforløpene. 

• Anvende forløpstider og målepunkter i arbeidet med å utvikle 
gode pakkeforløp i KPHA. 

• Utvikle gode samarbeidsrutiner mellom klinikkens kodefaglige 
nettverk og behandlere. 

• Sammen med bydeler, fastleger og OUS utvikle arbeidsmetoder 
som ivaretar pasientenes psykiske og fysiske helse og levevaner 
på en god måte. 

Ny ressurs i klinikken! 
 
 



 

 

Tusen takk! 



 

 

Takk for oppmerksomheten! 

 
Spørsmål eller kommentarer? 

Ta gjerne kontakt: 

Anne Beate Sætrang 

anbese@ous-hf.no 

Mobil: 928 23 795 
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